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شبیهسازی اثر جنس نقاط کوانتومی بر طیف جذب و مشخصههای سلولهای
خورشیدی حساسشده با نقاط کوانتومی
 حميدرضا فالح و مرتضی حاجی محمودزاده،حسين وحيد دستجردی
 دانشگاه اصفهان-گروه فيزیک
چکیده – در این پژوهش ما تاثیر استفاده از نقاط کوانتومی مختلف به عنوان حساسکننده در سلولهای خورشیدی حساسشده با نقاط
. ولتاژ و مشخصههای مربوط به آن را به دست آوردیم- نمودار چگالی جریان،کوانتومی را مورد بررسی قرار دادیم و نمودار طیف جذب
سپس تاثیر استفاده از دو نوع نقاط کوانتومی مختلف در یک سلول خورشیدی را مورد بررسی قرار دادیم و مشاهده کردیم استفاده از دو
 جذب خوبی دارند؛ میتواند بازده تبدیل توان سلول را به مقدار قابل مالحظهای،نوع حساسکننده که هر کدام در قسمتی از ناحیهی طیفی
. افزایش دهد،نسبت به زمانی که هر کدام از این دو نوع حساسکننده به تنهایی به کار برده میشوند
. نقاط کوانتومی، طيف جذب، سلول خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی، حساسکننده، بازده تبدیل توان-کليد واژه

Simulation of the effect of quantum dots type on the absorption
spectrum and characteristics of quantum dot sensitized solar cells
Hossein Vahid Dastjerdi, Hamidreza Fallah, Morteza Hajimahmoudzadeh
Department of Physics, University of Isfahan
Abstract- In this study, we investigated the effect of using different quantum dots as sensitizers in quantum dot sensitized solar
cells and we obtained the absorption diagrams, current density- voltage diagrams and related characteristics. Then we study the
effect of using two different types of quantum dots in a solar cell and we observed using two types of sensitizers that each one
absorbs specific parts of solar spectrum, can increase the power conversion efficiency of the cell.
Keywords: power conversion efficiency, sensitizer, quantum dot sensitized solar cell, absorption spectrum, quantum dots.
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با افزایش نياز بشر به انرژی و محدود بودن منابع
سوختهای فسيلی ،منابع انرژی تجدیدپذیر و قابل اعتماد
از جمله انرژی خورشيدی مورد توجه ویژهی پژوهشگران
قرار گرفتهاند ] .[1در ميان سلولهای خورشيدی ،سلولهای
خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی به دليل خواص
ویژهای که دارند مانند جذب زیاد نور ،سنتز آسان ،هزینهی
توليد کم ،توليد چند اکسيتون (جفت الکترون-حفره) در
اثر جذب تک فوتون و همچنين با توجه به اینکه گاف انرژی
آنها توسط اندازهی آنها قابل کنترل می باشد تا بتوان
ناحيهی جذبشان را بر ناحيهی مورد نظر طيف خورشيدی
منطبق کرد ،نمونهی اميدبخشی از سلولهای خورشيدی
نسل سوم بودهاند ] .[2پيکربندی این سلولها شبيه
سلولهای خورشيدی رنگدانهای شامل الیهای از نانوذرات
 TiO2متخلخل ،حساس کننده ،الکتروليت و الکترودها
میباشد و تنها تفاوت آنها در نوع حساسکننده (نقاط
کوانتومی یا رنگ) میباشد ] .[3با جذب نور توسط نقاط
کوانتومی ،اکسيتونها توليد شده و با انتقال الکترونها به
آند  ،TiO2فوتوجریان شکل میگيرد ] .[4در شکل  1ساختار
کلی این نوع سلولهای خورشيدی نشان داده شده است.

در روش  FDTDبا حل معادالت ماکسول ،ميدانهای


الکتریکی (  ) Eو مغناطيسی (  ) Hرا که ابتدا توابع
پيوستهای از زمان هستند گسسته کرده و ميدانها را در
زمان  ntکه به طور اختصار با  nنمایش میدهيم توسط
روابط پله -زمانی ( )1و ( )2به دست میآوریم ].[5
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در این رابطه  گذردهی الکتریکی و  نفوذپذیری
مغناطيسی میباشد .با داشتن روابط ( )1و ( )2و با در اختيار

داشتن ميدان الکتریکی اوليه ( )  ) E ( 0میتوان مقدار نهایی
ميدانهای الکتریکی و مغناطيسی را محاسبه نمود .برای
محاسبهی توان جذبشده توسط سلول بر واحد حجم در
هر بسامد نيز میتوان از رابطهی ( )3استفاده کرد .برای
محاسبهی آن تنها الزم به دانستن شدت ميدان الکتریکی و
قسمت موهومی گذردهی الکتریکی مادهی مورد نظر
میباشيم ،که در شبيهسازی به روش  FDTDبه سادگی
قابل محاسبه میباشند ].[5
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با استفاده از توان جذبشده میتوان نرخ توليد الکترون-
حفرهها را با استفاده از معادلهی ( )4دست آورد ].[5

شکل :1ساختار سلولهای خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی

در این پژوهش ما با شبيهسازی سلولهای خورشيدی
حساسشده با نقاط کوانتومی با استفاده از روش تفاضل
محدود حوزهی زمان ( ،)FDTD1جذب نور در ناحيهی فعال
این نوع سلولها محاسبه کرده و سپس با حل معادالت
دریفت – دیفيوژن برای این سلولها با استفاده از نتایج
حاصل از شبيهسازی اپتيکی ،توانستيم مشخصههای
الکتریکی آنها را استخراج نمایيم.
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سرانجام با حل معدالت دریفت -دیفيوژن برای حاملها که
به صورت جدا برای الکترونها و حفرهها توسط روابط ( )5و
( )6داده میشوند ،با در نظر گرفتن معادالت پيوستگی ،نرخ
توليد و نرخ بازترکيب برای هر کدام از حاملها ،میتوان
نمودار جریان ولتاژ سلولهای خورشيدی را به دست آورد
].[6
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 -1مقدمه

 -2روش شبیهسازی
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 PbSو  PbSeعلی رغم جذب نور بسيار خوب ،ولی به دليل
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کم بودن گاف انرژی که دارند VOC ،پایينی دارند.

در این معادالت q ، ،بار الکترون  n ،و   pبه ترتيب

سایر نقاط کوانتومی که اثر آنها نيز شبيهسازی شده است
به دليل بيشتر بودن گاف انرژی آنها و در نتيجه
جمعآوری الکترونها با انرژی بيشتر ،موجب باال بودن

تحرکپذیری الکترون و حفره n ،و  pبه ترتيب چگالی
الکترونها و حفرهها E ،ميدان الکتریکی Dn ،و  D pبه

Pmax
()7
J SCVOC
J V FF
()۸
  SC OC
Psolar
که  ، Pmaxبشينه چگالی توان دریافتی از سلول VOC ،ولتاژ
مدار -باز و  J SCچگالی جریان اتصال-کوتاه میباشدPsolar .
شدت نور فرودی خورشيد (  )100 mW/cm2برای استاندارد
 AM 1.5میباشد.
FF 

شکل :3نمودار چگالی جریان -ولتاژ

نتایج شبیهسازی

همانگونه که در جدول  1از نتایج حاصل از مشخصهیابی
سلولهای خورشيدی شبيهسازی شده پيداست ،بازده
تبدیل توان در صورت استفاده از نقاط کوانتومی CdSe
بيشترین مقدار ( )12/51%خود را در بين این سلولها
داراست.

شکل  2طيف جذب در ناحيهی طول موجی  300تا 1100
نانومتر را برای سلولهای خورشيدی حساسشده با نقاط
کوانتومی مختلف نشان میدهد .از ميان این نانوموادPbS ،
و  PbSeبه دليل اینکه باند جذب را به سمت ناحيهی
فروسرخ توسعه میدهند ،میتوانند نرخ توليد الکترون-
حفره را تا حد زیادی افزایش دهند .همين امر سبب افزایش
چگالی جریان برای سلولهای ساختهشده توسط این مواد
شده است (جدول.)1

جدول :1نتایج حاصل از مشخصهیابی نمودار چگالی جریان -ولتاژ
حساسکننده
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در صورت استفاده از دو نوع نقطه کوانتومی میتوان ميزان
جذب و بازدهی سلول خورشيدی را توسط دو ماده کنترل
کرد .برای مثال در صورت استفاده از دو نوع حساسکننده
( CdS/PbSeشکل ،)4میتوان جذب سلولی که در آن از
نقاط کوانتومی  CdSاستفاده شده بود و در نمودار شکل 2
نشان دادیم دارای جذب مناسبی برای طول موجهای بلندتر

شکل :2طيف جذب سلول ناحيهی فعال سلول خورشيدی

اما همانطور که در شکل  3نمودار چگالی جریان -ولتاژ
مربوط به این سلولها قابل مشاهده است ،نقاط کوانتومی
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ترتيب ضریب دیفيوژن الکترونها و حفرهها میباشند.
از روی نمودار چگالی جریان -ولتاژ مربوط به سلولهای
خورشيدی به ترتيب توسط رابطهی ( )7و ( )۸میتوان
ضریب پرشدگی و بازده تبدیل توان را محاسبه نمود ].[6

 VOCبرای این سلولها شده است.
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از  600نانومتر نيست ،بهبود ببخشيم .همچنين سلول
خورشيدی حساسشده با دو نوع نقطه کوانتومی
 CdSe/PbSبا داشتن جذب بسيار باال سرتاسر ناحيهی 300
تا  1100نانومتر ،نرخ توليد جفت الکترون -حفره باالیی را
دارا می باشد و با توجه به مشخصههای جدول  2بازدهی
باالتری نسبت به سایر سلولهای بررسی شده را دارا
میباشد.
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نتیجهگیری

شکل :4طيف جذب سلولهای خورشيدی حساسشده با دو نوع نقاط
کوانتومی مختلف

در ناحيهی طول موجهای کوتاهتر V OC ،سلول را بهبود
بخشد ،میتوان به بازدهیهای بسيار بيشتر از سلولهای
خورشيدی حساسشده با یک نوع نقاط کوانتومی دست
یافت.

با توجه به جدول  2میتوان دریافت سلول حساسشده با
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با توجه به بازدهی باالیی که برای سلولهای خورشيدی
حساس شده با نقاط کوانتومی پيشبينی می شود ،این
سلولها میتوانند در آینده با بهبود هر چه بيشتر بازدهی،
جایگزین مناسبی سلولهای خورشيدی سيليکونی باشند.
در سلولهای خورشيدی حساسشده با نقاط کوانتومی با
استفاده از دو نوع حساسکنندهی مختلف که یکی از آنها
از ميان عناصر  PbSو  PbSeانتخاب شود تا بتواند با
گسترش محدودهی جذب به ناحيهی فروسرخ نرخ توليد
حاملها را افزایش دهد و دیگری از عناصری با گاف انرژی
بيشتر از  1eVانتخاب شود تا بتواند عالوه بر افزایش جذب

